
        

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Gliwicach 

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Obrońców Pokoju 

w Gliwicach 

zapraszają do udziału  

w  

Międzyszkolnym konkursie pt. 

„ Twoja twarz brzmi znajomo?” 

Cele konkursu: 

 rozwijanie wyobraźni uczniów; 

 doskonalenie umiejętności tworzenia własnego wizerunku 

 inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych 

 promowanie aktywności twórczej  

 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  

w następujących kategoriach wiekowych: 

a) uczniowie klas I-III, 

b) uczniowie klas IV-VIII.  



2. Prace będą ocenianie w każdej z dwóch wymienionych kategorii 

przez jury. Jury przewiduje przyznanie I, II i III miejsca oraz 

wyróżnień w każdej kategorii wiekowej. Laureaci otrzymają dyplomy 

oraz nagrody, które zostaną przekazane do szkół.  

3. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest: 

 upodobnienie się przy pomocy makijażu, stroju, rekwizytów 

do swojego ulubionego aktora, sportowca, muzyka, bohatera 

komiksu, baśni, filmu, serialu, anime, gry… 

 wykonanie zdjęcia razem ze zdjęciem idola i przesłanie go 

organizatorom.  

 

 

Uwaga!  Zezwala się na retusz tła , natomiast nie będą uwzględnione maski 

zakrywające całą twarz  

4. Podczas oceny jury będzie zwracać uwagę na:  

 charakteryzację, upodobnienie się do pierwowzoru 

 oryginalność pomysłu, 

 kostium, rekwizyty,  

 ogólny wyraz artystyczny. 

5. Prace nie mogą być gdziekolwiek wcześniej publikowane i 

nagradzane. 

6. Do nadesłanych fotografii należy dołączyć scan lub zdjęcie: 

a) zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1),  

b) zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika (załącznik nr 2), 

c) klauzuli informacyjnej dotyczącej2 przetwarzania danych 

osobowych (załącznik nr 3), 

d) metryczki: imię i nazwisko uczestnika; klasę; nazwę, numer, 

adres szkoły; imię i nazwisko opiekuna; telefon i e-mail szkoły i 

opiekuna (załącznik nr 4).  

7. Prace należy przesłać na adres: gozaist@zsp4gliwice.edu.pl 

mailto:gozaist@zsp4gliwice.edu.pl


asyrica@zsp4gliwice.edu.pl, akawa@zsp4gliwice.edu.pl,  

 

 do 6maja 2022r. do godziny 20:00.  

8. Ogłoszenie wyników nastąpi: 20 maja 2022 r. na stronie ZSP nr 4  

w Gliwicach: http://www.zsp4gliwice.edu.pl/ 

9. Laureaci konkursu oraz ich opiekunowie zostaną poinformowani o 

wynikach drogą mailową.  

10. Z chwilą złożenia prac konkursowych uczestnicy przenoszą na 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gliwicach wszelkie autorskie 

prawa majątkowe (nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczeń co 

do terytorium) do prac konkursowych, o których mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).  

11. Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność 

organizatorów.  

12. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z zapoznaniem się i 

akceptacją regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie wizerunku uczestnika, zgody na publikację prac i 

nazwisk uczniów, a także informacji o uczniach w mediach 

(załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

załącznik nr 2 ̶ zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika).  

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

   

Organizatorki konkursu: 

mgr Sabina Janikowska 

mgr Angelika Kawa 

mgr Grażyna Ozaist 

mgr Anna Syrica 
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Załącznik nr 1 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit .a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

oświadczam, że: 

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………………..wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* 

…………………………………………………………………...w celu organizacji, realizacji i 

uczestnictwa w Międzyszkolnym konkursie pt. Twoja twarz brzmi znajomo. 

Dodatkowo: 

Wyrażam/nie wyrażam* zgody na umieszczenie tych danych (w tym wyników konkursu) do publicznej 

wiadomości: na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Gliwicach, na portalu 

społecznościowym Facebook, na łamach prasy lokalnej, ogólnokrajowej, w radiu, w folderach kroniki, 

na wystawach, tablicach ogłoszeniowych, plakatach i broszurach. 

………………………………………………………….. 

(data i podpis) 

*niepotrzebne skreślić  

Załącznik nr 2 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

oświadczam, że:  

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………….. wyrażam zgodę na 

nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnienie mojego wizerunku/wizerunku mojego 

dziecka*……………………………………………. poprzez publikacje zdjęć oraz nagrań wideo i 

umieszczenie ich w celu promocji Międzyszkolnym konkursie pt :Twoja twarz brzmi znajomo 

- na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Gliwicach, na portalu 

społecznościowym Facebook, na łamach prasy lokalnej, ogólnokrajowej, w radiu, w folderach kroniki, 

na wystawach, tablicach ogłoszeniowych, plakatach i broszurach. 

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają dóbr osobistych. Wizerunek może 

być przetwarzany w różnych formach -  elektronicznych, papierowych, kadrowania i kompozycji.  

       …………………………………………. 

(data i podpis) 

*niepotrzebne skreślić  



Załącznik nr 3 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYTCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), 

obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Gliwicach, ul. 

Obrońców Pokoju 4, 44-105 Gliwice.  Kontakt z Administratorem jest możliwy także za pomocą adresu 

mailowego: sekretariat@zsp4.gliwice.eu 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Andrzej Konecki. Kontakt z inspektorem jest możliwy 

za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w 

celach konkursowych oraz promocyjnych, dane będą również przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń Administratora, 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

b) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, 

bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego, firma obsługująca stroną internetową 

administratora,  

c) prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z naszą szkołą. 

5. Dane przetwarzane będą na czas trwania realizacji określonego celu lub do czasu wycofania zgody z 

wniesieniem o usunięcie danych osobowych. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych 

przepisach. 

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,  

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jedynie na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  

e) do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,  

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy 

skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

8. Zgoda jest dobrowolna.  

9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

…………………………….    ……………………………………… miejscowość 

i data      czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna  



 

 

 

Załącznik nr 4 

 

Metryczka 

 

Imię i nazwisko uczestnika.................................................................................................... 

Klasa........................................................................................................................................ 

Nazwa, numer i adres szkoły................................................................................................. 

Telefon szkoły....................................................................................................................... 

E-mail szkoły.......................................................................................................................... 

Imię i nazwisko opiekuna...................................................................................................... 

Telefon opiekuna.................................................................................................................... 

E-mail opiekuna..................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 


